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K
aupungintalolla valmis-
tellaan parhaillaan ensi 
vuoden ja lähivuosien 
talousarvioita. Samalla 
joudutaan ottamaan 

palvelustrategioissa kantaa siihen, 

minkälaisia palveluja kaupunki 
järjestää kuntalaisille ja miten ne tuo-
tetaan. Kaupungin kriittinen talous-
tilanne pakottaa etsimään kaikkein 
edullisimmat tavat järjestää palveluja 
ja ennen kaikkea tuottaa niitä.

Taloustilanne on todella kriittinen. 
Elämme sananmukaisesti veitsi 
kurkulla. Kaupungin menoja on lei-
kattava rajusti. Samalla on rohjettava 
uudistaa palvelurakenteita ja toimin-
tatapoja.  Muussa tapauksessa emme 
pysty tasapainottamaan kaupungin 
taloutta. Puhumattakaan, että ky-
kenisimme selviämään velvoitteista, 
joita palkkaratkaisut ja muu väistä-
mätön kustannusten nousu tuovat 
mukanaan.

Kaupunki huolehtii jatkossakin sii-
tä, että ihmiset saavat peruspalvelut. 
Niitä ovat lähinnä terveys-, koulu-
tus- ja sosiaalipalvelut. Vanhukset 
hoidetaan, opetus järjestetään ja 
ihmisten pääsy lääkärin vastaanotol-
le turvataan. Viimeksi mainittuun 
asiaan vaikuttaa tosin lääkärivaje, 
johon emme voi itse paljoakaan 
vaikuttaa. 

Peruspalvelut tuotetaan pääosin 
itse. Palvelusetelien käyttöönotolla 
on mahdollista laajentaa myös 
yksityisten palvelujen käyttöä. Yk-
sityisten palvelujen lisääminen on 
välttämätöntä senkin vuoksi, että 
lähivuosina kunnissa jää eläkkeelle 
valtava määrä työntekijöitä. Heidän 

tilalleen ei välttämättä saada uusia 
käsipareja.

Tukipalvelujen osalta kaupunki 
joutuu tässä tilanteessa valitsemaan 
edullisimman tavan tuottaa palve-
luja. Ulkoistamista ja ostopalvelujen 
käyttämistä on käytettävä tarpeen 
mukaan. Ehdottomana edellytyksenä 
tällöin on kuitenkin se, että palvelut 
tulevat näin selvästi edullisemmiksi 
kuin itse tuotettuina. Se ei ole itses-
tään selvää. Palveluja ulkoistettaessa 
yksi, joskaan ei ainut lähtökohta voisi 
olla se, että työvoima jää paikkakun-
nalle mahdollisuuksien mukaan. 

Talouden saneeraus on välttämätön 
myös kaupungin imagon paran-

Toivoa on
tamiseksi. Ylivelkaisena kaupun-
kina Varkaus ei ole houkutteleva 
muuttokohde. Kuka haluaisi tulla 
kaupunkiin, jonka verot nousevat 
viidellä prosenttiyksiköllä, jos mi-
tään ei tehdä.  Vastavalmistuneen 
muuttaja-analyysin mukaan lähtö-
muuttoVarkaudesta ei ole miten-
kään poikkeuksellisen suurta. Sen 
sijaan tulomuutossa jäämme muista 
jälkeen roppakaupalla. Arvaukseni 
on, että kielteisillä mielikuvilla on 
tekemistä asian kanssa.

Emme pärjää, ellei Varkauteen 
muuta uusia asukkaita. Työpaikko-
jen perässä tänne tulevat tuovat niitä 
kaivattuja veroeuroja kaupungin 
verotulokassaan.

Talouden saneeraus palvelee ennen 
kaikkea tulevaisuutta. Emme voi 
jättää kaupungin velkoja tulevien 
sukupolvien maksettaviksi. Niin 
käy, jos tarvittavia päätöksiä ei saada 
aikaan.

Olen havainnut, että tietoisuus 
ja yhteinen tahto muuttaa kurssia 
ovat vahvistuneet viime aikoina. Se 
antaa toivoa, ja sitä todella tarvi-
taan. Varkaus kykenee oikaisemaan 
syöksykierteensä, jos ja kun se sitä 
haluaa.
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